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BENZOFENONA 3

INCI Name/CAS Number: Benzophenone-3/131-57-7. 

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



BENZOFENONA 3

Aplicação
Como a Benzofenona-3 é aprovada para cuidados com a pele na CE, nos EUA e no Japão, ela é am-
plamente utilizada em preparações solares. Benzofenona-3 é um filtro de amplo espectro e, portanto, 
também pode ser usado em filtros solares tópicos, hidratantes, xampus, produtos para o cabelo, batons, 
protetores labiais, esmaltes de unha, materiais plásticos, materiais compostos odontológicos. Também é 
usado como conservante de cor em tintas e vernizes. 

A oxibenzona, também conhecida como benzofenona-3 ou BP-3, é um composto orgânico utilizado em 
fotocosméticos, sendo encontrada em protetores solares, protetores labiais e hidratantes.[1]

BENZOFENONA-3 evita o envelhecimento precoce da pele, pois age na região do UVA (radiação res-
ponsável pela destruição das fibras de colágeno e elastina). Nos cabelos previne a quebra e os efeitos 
deletérios causados pela radiação UV. Pode ser utilizado em cremes, loções e mousses capilares. Na 
proteção de produtos, previne a perda de cor em embalagens transparentes. A eficácia depende do tipo 
de corante e da concentração utilizada - sendo recomendada entre 0,05 a 0,50%. BENZOFENONA-3 
também aumenta a estabilidade de óleos essenciais e substâncias ativas contra a oxidação.

A incorporação de BENZOFENONA-3 deve ser realizada na fase oleosa, em solventes pouco polares, 
tais como benzoato de alquila ou triglicérides de ácidos cáprico e caprílico. Solventes apolares como o 
óleo mineral não são adequados como solubilizantes, pois podem cristalizar sobre a formulação durante 
a vida de prateleira do produto.

Os óleos não polares, como a parafina líquida, são menos adequados, pois a Benzofenona-3 pode cris-
talizar como resultado da supersaturação após armazenamento prolongado.

Fórmula estrutural

Características UV



BENZOFENONA 3

Especificações físico-químicas
Aparência: pó cristalino amarelo.
Odor: Semelhante em caráter e intensidade ao padrão, odor muito leve.
Identificação (IR): A. Absorção de infravermelho <197K>
Identificação (HPLC): B. O tempo de retenção do pico principal da solução da amostra corresponde ao 
da solução padrão, conforme obtido no Ensaio.
Temperatura de Congelamento: Min. 62.0°C
Extinção específica (1%, 1cm): E288: Min. 630, E325: Min. 410
Ponto de fusão: 62.0°C~65.0°C
Perda por secagem: Max. 0.20%
Metal pesado (como Pb): Max. 5ppm
Cor (Gardner): Max. 4.0
Pureza (% - HPLC): 97.0%~103.0%
Impurezas totais: Max. 1.0%
Maior impureza não especificada: Max. 0.10%
Benzophenone-1: Max. 0.2%
Etanol: Max. 5000ppm

Concentração de uso
Brasil: permitido até 10%, de acordo com as seguintes observações "Não é permitida a combinação com 
filtros inorgânicos". Para concentrações maiores que 0,5% incluir advertência na rotulagem: contém oxi-
benzona.

Armazenamento
Conservar em recipientes bem fechados. Armazenar em temperatura ambiente.
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Substância Galsorb 
Avobenzone

Galsorb 
Benzofenona-3

Galsorb 
Benzofenona-3 Galaxy 2932 OMC

Água Insolúvel Solúvel Insolúvel Insolúvel

Propilenoglicol Insolúvel Solúvel Insolúvel Insolúvel

Glicerina Insolúvel Solúvel Insolúvel Insolúvel

Miristato de Isopropila Solúvel Insolúvel Solúvel Solúvel
Álcool Etílico Insolúvel Solúvel Solúvel Solúvel

Álcool Isopropílico Insolúvel Solúvel Solúvel Solúvel

Óleo Mineral Insolúvel Insolúvel Insolúvel Solúvel

Acetona - - Solúvel -

Acetato de Etila - - Solúvel -

Álcool Miristílico Insolúvel - - -

Adipato de isopropila Solúvel - - -


